
FORMULARI DE SERVEI 
ANÀLISI ACÚSTIC

T'assessorem en el disseny i selecció del tractament acústic més adequat per optimitzar l'acústica de la teva sala,  
per a això, tan sols és necessari que ens facilitis algunes dades.

Emplena el següent formulari i envia'ns-ho amb la informació més detallada possible.

1. TIPUS DE SALA

2. TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

Control Room

Radio / TV

Hi-Fi

Estructura sòlida (maó, formigó...)

Estructura lleugera (fusta, cartró, guix...)

rectangular

irregular*

Sala de grabació

Sala d'assajos

Sala de doblatges

Home Cinema

Altre:

Pressupost aprox.: Euros

Home Studio

4. MATERIALS I SUPERFÍCIES

5. INFORMACIÓ ADICIONAL

Altre:

Fusta

4.1 SOSTRE

Guix

Cartró guix

Formigó

Altre:

5.1. Observes actualment algun problema acústic a la sala? (Excessiva reverberació, excés/cancel·lació de greus, ressons flotants...)

Cartró guix

4.3 PARETS

Guix

Fusta

Formigó

Finestra: m2 Porta: m2

Altre:

R:

5.2. Quines expectatives acústiques tens per a la sala?

R:

5.3. Afegeix a continuació qualsevol comentari o informació addicional que consideris sigui important per a l'anàlisi acústic.

R:

Cadires: ud. Cortines: m2

Sofà: m2 Prestatgeria: m2

4.4 MOBILIARI

Altre: m2

Altre: m2

Parquet

4.2 TERRA

Terratzo

Formigó

Moqueta m2

Altre:

3. DIMENSIONS DE LA SALA

Amplada:

Llargaria:

Alçada:

m

m

m * adjuntar croquis
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- Per tenir una imatge més precisa de la teva sala, envia'ns un croquis o dibuix, fins i tot si disposes d'ell, un plànol. 
Afegeix el màxim de detall possible: posició de mobiliari, posició d'escolta, posicions de micros i/o monitors, cotes/mides, 
irregularitats, etc.

- Afegeix en l'email algunes fotos des de diferents angles de la sala, pots etiquetar-les i marcar l'etiqueta en el dibuix per 
conèixer que angle representen.

6. CROQUIS/PLÀNOL

7. INFORMACIÓ DE CONTACTE

Nom i C.:

Adreça:

Empresa:

Província:Ciutat:C. Postal:

Email:Telèfon:

Rebre newsletter amb les novetats dels productes Skum Acoustics

Aquest formulari s’ha programat perquè el puguis emplenar i enviar directament de forma online, o bé si ho prefereixes, pots guardar el fitxer complet i envia'ns-ho per email

a l'adreça: customer@skumacoustics.com adjuntant les fotos i croquis que consideris oportú.

El FSAA és un servei gratuït ofert pel departament tècnic de Skum Acoustics. Atendrem la teva sol·licitud el més ràpidament possible, gràcies per tenir paciència.
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Afegeix a continuació qualsevol comentari o suggeriment per millorar el nostre FSAA:

EXEMPLE DE PROJECTE
Utilitza el següent croquis com a guia d'exemple perquè no t'oblidis de cap detall!

DISTANCIES IMPORTANTS:

1. Monitor L - Paret
2. Entre monitors
3. Monitor R - Paret
4. Monitors - Paret
5. Monitors - P.escolta
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